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s Brașw, Miercuri I (14) Septemvrie.

Expansiune ?
(a) Ministrul ungar al agricul

ture], d-1 Talliân Bela face inspecții 
în tâtă țâra spre a se convinge din 
propria intuițiune despre starea eco
nomică a diferitelor comitate.

Cum înse Excelența sa n’are 
timp suficient pentru a vede totul, 
se mulțumesce cu cât i-se ofere ve
derii în fuga mare; adesea din te
restra vagonului-restaurant. Așa se 
c|ice, că a făcut într’un comitat cu 
populație mixtă din Ardeal, renumit 
de rassa frumosă de vite, ce o cul
tivă. Nu i-a remas timp se vadă vi
tele, der invențioșii cultivatori, ca se 
nu scape rara ocasiune de a-șl arăta 
prăsila, au postat vacile și boii și 
bivolii și alte vietăți cornute d’alun- 
gul liniei ferate, și d-1 Tallian a con
statat din trenul accelerat cu satis
facție, că în acel comitat în adever 
vitele sunt frumose.

De sigur d-1 Talliân își va aduna 
în acestă călătorie datele necesare 
pentru nbua lege de colonisare, ce 
se <bce Ga s’ar afla în pregătire.

Cestiunea colonisărilor preocupă 
de mulți ani guvernul ungar și d-1 
Tallian în cursul anului trecut, deși 
cu mijloce mai puține, a sciut se ob
țină resultare rrumone pe tv
ren. Așa îl laudă cel puțin organul 
șefului său „Az Ujsâg" în numărul 
cel mai recent.

De cjece ani încoce, nici în
tr’un an nu s’a făcut atâta ispravă 
cu colonisările ca tocmai anul tre
cut. Mai multe sute de familii au 
fost plasate în cele 4ece comune 
destinate a fi întărite prin colonisărî 
și nu mai puțin de 17’954 de ju- 
ghere catastrale au fost luate în ve
dere pentru „patriotica" operațiune 
a salvării naționale. Condițiunile 
acordate colonilor sunt din cele 
mai ușore. Doi trei ani nu vor plăti 
din prețul pământului nimica, ci 
numai 2 — 3°/0 pentru capital, âr în 

anul al patrulea se va începe amor- 
tisarea, care se va sevîrși în timp 
de 50 de ani.

Este bătător la ochi înse, că 
coloniile d-lui Tallian sunt alese pe 
sprincenă tot în comitate locuite de 
Români, ca: Ternava-mare, Turda- 
Arieș, Coșocna, Caraș-Severin etc.

In aceste comitate este mai 
mare necesitate de a întări „elemen
tul alcătuitor de stat."

Am vorbit în atâtea rânduri 
despre sforțările guvernului de a 
vîrî printre elementele de naționali
tăți omogene colonii de Maghiari, 
cari sâ fie cu timpul centre „pa
triotice" propagatore de „cultura na
țională."

Ou totă tămăiarea ce i-se face 
înse ministrului agriculturei pentru 
munca sevîrșită, și cu tâte speranțele 
cele mari în viitor, — când i-se vor 
pune la disposiție mijloce mai abun
dente, — nu e greu de prognosticat, 
că munca acesta este o muncă za
darnică și cheltuielile luate din bud
getul la care toți locuitorii țerii con- 
tribuesc, sunt cheltuieli pierdute.

Nici pe departe nu sunt în stare 
colonisările acestea a despăgubi țâra 
pentru brațele perdute emigrate în 
America, și mult mai mare este nu- 
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grâză, de cât numerul celor câteva 
sute de familii maghiare dădăcite în 
speranța realisăril unei utopii.

Și odată constatată inutilitatea 
coloniilor maghiare întru realisarea 
maghiarisăriî, nu înțelegem de ce 
se aleg tot comitate locuite de Ro
mâni pentru asemenea esperimente, 
când ar fi mult mai indicat a îm 
prospeta cu elemente vigurose- d. e. 
pe Maghiarii din Baranya și alte co
mitate de peste Dunăre, cari în ur
ma unei aberațiunl morale, s’au dat 
în brațele sinuciderei lente prin 
suprimarea fertilității la femei?

Le place înse domnilor de la 
putere a-și măguli vanitatea cu în

cercări avortate, cum este și colo- 
nisarea. Se tămâieză singuri, cre4end 
că au făcut mare ispravă și numai 
arare-ori are câte unul momente lu
cide spre a recunosce, că cu tâte 
sforțările uriașe, ce le-au pus în o- 
pera naționalisăril în sens maghiar 
a Ungariei, — resultatul este din 
cele mai slabe.

Astfel de momente lucide am 
vecjut acestea la unul dintre
fruntașii publiciști maghiari, la d-1 
Bartha Miklâs.

într’un prim articul publicat în 
„Magyarorszâg" d-1 Bartha trece în 
revistă. însăși capitala Budapesta 
spre a constata cu amărăciune, că 
nu e oraș maghiar.

Articolul are o notă înduioșă- 
târe, ca plângerile proorocului Ie- 
remia, care se văieta pe ruinele Ie
rusalimului. Și nota acâsta este cu 
atât mai puternică, cu cât constată
rile lui Bartha sunt adevărate.

Un articol în cestiunea maghiari- 
sării întemeiat pe premise reale! 
Lucru rar în epoca acâsta de tăr- 
băcâla șovinistă, unde toți găgăuții 
îți vorbesc și scriu de expansiune 
maghiară și cucerire maghiară — 
fîresce tot pe temeiul șubred al pa- 
ralogismelor! 
dapesta.^Nici njSKar W& 
este maghiară", 4'Ge Bartha, și se 
îngrozesce constatând, că s’au pu
tut scrie drame despre regele Matia, 
despre Gavrilă Bethlen, Maria Szâ- 
chy și Ludovic cel Mare, fără ca 
să fie în acele drame o singură cu
getare, o singură ideie maghiară... 
Din tote se face gheșeft..

De ce nu se desmeticesc dâr 
odată, cei-ce ved degenerarea la 
care au ajuns, și de ce nu pornesc 
o acțiune spre a salva ce mai este 
de salvat?

Firesceînse, atunci ar trebui să 
înceteze cu fraseologia de expan
siune și de maghiarisare și ar tre

bui se inaugureze înainte de tote o 
politică cinstită față cu naționali
tățile.

Și asta le vine cam greu!
Trăiesc deci mai departe în at

mosfera mincinosă. ce și-au creat-o, 
și pentru rest, vorba marehisei de 
Pompadour:

Apres nous le deluge!

Brașov, 31 August v.
Conferența interparlamentară a 

fost deschisă săptămâna trecută în St.- 
Louis. La conferență participă deputațl 
din tcîte statele. Intr’o conferență prea
labilă s’a vorbit mult în cestiunea resboiu- 
lui ruso-japones. După discursurile dele- 
gaților francesl și italieni, s’a primit pro
punerea Englesilor de a se adresa un 
apel cătră tdte marile puteri, în direcția, 
ca la timp potrivit se se facă demersuri 
pentru încetarea răsboiului. S’a decis tot
odată, ca viitcîrea conferență să se țină 
în Bruxella.

In legătură cu acesta amintim, că 
biuroul secretariatului uniunei interparla
mentare pentru pace ar fi primit soirea, 
că prin representanții lor din străinătate, 
marile puteri ar fi făcut deja demersuri 
pentru a-se sonda, dâcă este potrivit 
acuma, ca marile puteri să intervină în in
teresul păcii.

Un bărbat de stat rus despre pace.
„Deutsche Revueu publică în numărul 

său mai recent scrisdrea unui bărbat de 
stat rus, drept răspuns la întrebarea fă
cută din partea editorului acestei reviste, 
că <5re nu este posibil a-se pune capăt văr
sării de sânge în răsboiul actual ruso-ja- 
pones? Părerile bărbatului rus, un mare 
amic al păcii, sunt demne de relevat, de 
ore ce ele caracterisăză spiritul, care do- 
mineză în cercurile politice conducătore 
rusesc!.

„Sunt de aceeași convingere ca și 
d-ta — dice autorul scrisorii — că răsbo
iul actual între Rusia și Japonia a costat

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Haina de miresă.
Poveste scoțiană de Moore.

— Fine. —

Intr’o Duminecă după amâdi, Marta 
Kirwin audi un plâns înfundat în odaie. 
Plângea Molly.

— Deschise ușa să întrebe de ce 
plânge Molly, der în același moment întră 
și mama fetei pe cealaltă ușă.

— Ce-mi miorlăesci atâta? De geba 
te sbuciumi, că nu te las să mergi. Adecă 
cu ce te-ai și duce? Ai vr’o haină ca lumea 
ca să te presenți în mod cinstit la joc? 
Ce ar dice dmenii, decă te-ar vede la 
serbare în haina ferfenițosă și veche, ce o 
ai? Vedi ce minte are? continua mama, 
adresându-se cătră țața Kirwin. Eu una, 
se mă bată și n’aș ave obrazul să mă 
arăt înaintea boierului îmbrăcată într’o 
haină veche, și ea zor-nevoie, să se ducă 
cu zdrențele ei la serbare !

Băbuța asculta năcăjită, cum îi în

fruntă pe favorita sa, și după-ce a înțeles 
că Molly plânge fiind-că n’are haină cu 
care să se ducă la serbarea de la castel, 
se apropia și îșl desmierdă nepoțica.

— Pentru atâta se nu ai nici o su
părare. Ai se îmbraci haina mea de mi
resă. E mătasă curată. O se fii cea mai 
frumdsă între tote, cum am fost și eu în 
vremea mea.

O’Dewerdia a rămas încremenită.
Cum ? Marta Kirwin să-și ofere haina 

de mirăsă, pe care pănă acuma o feria și 
de aer și de lumina sdrelui?

Și vorba băbuței nu era vr’o aiurare. 
Cu o liniște ne mai vădută la densa a 
repetat la înțeles:

— Așa deu, drăguța mea! Ai se mergi 
la joc îmbrăcată în haina mea. Nu te 
teme, are se ți-se potrivescă, par-că ar fi 
croit’o pe trupul teu. Când eram și eu în 
vîrsta ta, și eu eram mai plinuță, nu așa 
sfrijita cum mă vedi astădi- Și băbuța se 
uita cu dispreț la membrele sale uscate.

Nici Molly, nici mă-sa n’au contra- 
tjis’o nici cu un cuvânt. Se temeau să nu-i 
vină ârăși ideea fixă cu clopotele. Fata nu 
mai plângea, der afară de îndoiala, ce o 

avea o mai neliniștea și o altă grije : Der 
decă mătușa va fi cuprinsă subit de ideea 
ei, și o va considera de hiîță?

Se uita cu spaimă la cârja ei cea 
grăsă și numai încuragiată de mă-sa a 
îndrăznit a întră în camera babei.

Nu trecu înse o jumătate de oră și 
Molly se arată din nou, de astădată îm
brăcată în haina de mirâsă a mătușei sale. 
Ce frumdsă era! Par’că era un portret de 
damă tăiat dintr’o gazetă veche! Tatăl 
său, întorcându-se de la muncă, n’a re
cii noscut’o !

De unde avea băbuța haina asta 
scumpă de coldrea fildeșului, pantofi de 
mătasă și brobddă de dantele ? Asta-i 
haină pentru fată de boier, nu pentru fată 
de arendaș! O’Dewerdia își aducea aminte 
de un tablou vechili, pe care adesea l’a 
șters de praf, când slugia la castel. Ta
bloul representa o damă cu părul roșu și 
cu ochii negri. Dumuedeule ! Ce bine se- 
mănă Molly cu acea lady!

Intr’aceea băbuța aranja mereu cu
tele hainei și broboda.

— Uite așa, păserica mea! Când te 
ved, par’că întineresc. Și tîrșiind împre

jurul fetei, începu se cânte, să rîdă și se 
plângă. Din tinerețele ei pdte acestea i-au 
fost primele lacremi de bucurie!

*
Molly se învîrtia veselă la joc. Pă

rinții copleșiți de pirotâlă, s’au culcat.Nu
mai băbuța Kirwin mai veghia. In zadar 
o îndemnau să se culce, în zadar i-au adus 
salteaua lângă sobă, ea se încăpățina, să-și 
aștepte nepdta.

După-ce s’au culcat și argații, băbuța 
a ieșit tiptil din casă și a deschis ușa 
pridvorului și pdrta, pentru-ca Molly să 
potă întră fără întârdiere.

— Molly! Molly! murmura băbușca... 
Molly jdcă acuma! Las’ să jdee! Și eu 
am jucat. Și privirile ei— se cufundau în 
lumina opaițului.

Afară era o ndpte întunecdsă de 
tdmnă. Pe la miedul nopții vîntul a sfâ
șiat în sdrențe mantaua de nori, ce aco- 
peria luna și de bucurie a început un joc 
vertiginos cu frundele uscate ale salcâmi
lor. Câte-va din aceste frunde întrară în 
pridvor gonite de ventul șuerător. O radă 
de lună atinse fața băbuței moțăitdre și 
o trezi.
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pe arabele părți beligerante perderl gro
zave.. totuși trebue să mărturisesc sin
cer, oă după părerea mea sfirșitul resbo- 
iului e încă forte îndepărtat. Sacrifi
ciile aduse pănă acuma, sunt din cale 
afară mari, der ne tnai pomenit de mari 
vor fi jertfele, cari vor trebui încă aduse 
pănă la încheierea unei păci. Clima man- 
ciuriană va secera și mai multe vieți de 
cât plumbii și oțelul tunurilor ucigătore.

„Părerea mea pesimistă nu este lu
ată din aer, ci e motivată de raporturile 
reciproce între puterile beligerante și de si
tuația politică în genere.

„Intrega lume scie, că Japonia și nu 
Rusia a început răsboiui. Din faptul a- 
cesta urmeză, că dâcă Japonia a început 
odată răsboiui, ea trebuie să-l și termine. 
Cu alte cuvinte, Japonia trebue se do- 
râscă pacea și ea trebue să facă cei din- 
tâiti pași, pentru ajungerea ei. CumcăRusia 
nu va face primii pași, acesta o garan- 
teză întrăga istorie a acestei țări.

„Tocmai așa cum Germania, ata
cată în 1870 de Frances!, a așteptat 
de la aceștia primii pași pentru restabili
rea; păcii, astfel va lupta și în răsboiui 
actual Rusia pănă în acel moment, când 
dușmanul s6u va cere pacea. afirm cu 
siguranță — și acesta roi-o puteți crede 
— că în Rusia nu veți afla, între cele 140 
milidne, un singur om, care să fie de 
altă părere...

„In Rusia nu se cugetă încă nimeni 
la încheierea unei păci; în Japonia însă 
se proiectâză de pe acum negocieri de 
pace, în care sunt stipulate deja în mod 
minuțios condițiunile, cari au fost publi
cate și prin diare. Și condițiunile acestea 
se fac într’un timp, când Port-Arthur încă 
n’a cădut, când flota încă nu e nimicită 
și când Kuropatkin încă nu e bătut!...

„Sărmana Japonia! încă n’a împușcat 
ursul și deja ea împarte pielea lui. Amicii 
Japoniei i-ar face un mare servicii!, când 
ar deștepta acest popor doritor de luptă 
și mult promițător din amețela și beția 
victoriilor raport e pănă acum.

„Dâcă m’ațî întreba: când ar sosi 
momentul, ca Japonia să presente Rusiei 
condițiunile ei de pace.—v’așl pute da nu
mai un răspuns: când armata japonesă 
va fi ocupat Moscval Nu sunt șovinist, 
dăr trebue să mărturisesc, că după con
vingerea mea nestrămutată, Japonia ar 
pută să ofere Rusiei condițiunile ei de 
pace numai în Moscva.

„In punctul acesta zace .fpniuL.îtu 
trebue să fie în clar lumea politică. Tote 
victoriile japonese pe uscat și pe mare 
nu vor duce la' încheierea unei păci ofe
rite de Japonesi, decă Rusia nu vră se 
înceteze, a fi și a rămâne Rusia! Tdte 
victoriile japonese și înfrângerile suferite 
de Ruși nu vor aduce puterile beligerante 
mai aprope de pacea oferită de Japonesi, 
căci numai Rusia pdte stipula condițiunile 
de pace, însă nici-odată Japonia. Din ca
usa acesta resboiul va pute se dureze 2, 
3 și 4 ani, — Rusia nu pote să cedeze. 
Din contră, cu cât răsboiui va dura mai 
mult, cu cât mai numărose victime va se
cera, cu atât mai imposibilă devine situa
ția armatei japonese pe teatrul de răsboiu 
din Extremul-Orient. Rusia posede tdte 
mijlocele necesare pentru o durată mai 

lungă a răsboiului — der Japonia?! A- 
căsta o va dovedi viitorul apropiat.

„Răsboiui actual e bogat în surprin
deri și din causa acesta e de folos, ca lu
mea politică să nu pierdă firul conducător 
în apreciarea raporturilor de putere între 
Rusia și Japonia. Dăcă s’ar întâmpla — 
ceea ce e imposibil — ca Port-Arthur se 
rămână după încheierea păcii în manile 
Japonesilor, atunci acestă pace n’ar fi 
pace, ci numai un scurt armistițiu, căci 
Rusia nu pote și nu-i e permis a primi 
din mânile Japonesilor pacea, dăcă nil 
vră să renunțe pentru viitor la posiția 
sa de mare putere în lume...

„In fine, pe scurt: duelul, pe care 
l’a provocat Japonia, trebue se se sfîrșescă 
cu totala înfrângere a Japonesilor, decă 
pacea luraei e se fie asigurată pentru vii
tor. Nu patriotism rusesc, ci o apreciare 
rece a situațiunei politice îmi dictâză prin
cipiul acestei convingeri a mele“.

La mormântul lui
Ioan M. Rîureanu.

Este o viăță mortfi., precum și o morte vie, 
O vieță luminosă ce nu mai are morte, 
Unii prefer pe una, alții ’șl aleg alta.* *)  
loan M. Rîureanu și-a ales pe cea 

din urmă. După o lungă, rodnică și bine
cuvântată esistență, el s’a despărțit de 
lumea trecătdre a grijilor și suferințelor. 
Regretat de ai săi și de mulțimea ace
lora, cari l’au iubit și cari, în mare nu
măr. au petrecut eri venerabila sa umbră 
pănă la ultimul punct al călătoriei sale 
aci jos, acela, care a fost Ioan M. Rîu
reanu, a reintrat în imperiul păcii și în 
vieța de veci a sufletelor alese. Insă nu
mele său va rămâne ca o moște scumpă 
în inimele acelora, cari l’au cunoscut. Și 
cine n’a cunoscut ore, măcar după nume, 
pe iubitul părinte și educator al tineriraei 
școlare, pe dulcele povestitor al „istori- 
drelor pentru copii“ ? Cine, în copilăria 
seu în tinereța sa, nu și-a încăldit sufle
tul la cetirea drăgălașelor povestiri din 
„biblioteca tinerimeiu ? Prin farmecul sti
lului și prin cuprinsul lor moral și înălță
tor de inimi, aceste istoridre, împreună cu 
îndelun^ataj^iuîgt^P1^I)s^iaftțivitatp(j 
loc de onore în istoria culture! și litera
ture! nostre pedagogice.

ternică a vîntului tresări și începh să 
sbiere:

— Am audit bine! Au tras clopotul 
cel mare, âr eu stau aici nepregătită!

Și s’a recules cu putere supraome- 
născă:

— Acasă! Acasă! Trebue să mă îm
brac! și o luă razna în ndptea întune- 
cosă.

*
Alec Laroche, tînărul proprietar, a 

încheiat culesul viilor cu o serbare, după 
obiceiul din străbuni. In cerdacul castelu
lui luminat cu torțe, flăcăii și fetele jucau 
dansul național scoțian, la musică de fan
fară.

Molly însă, cea mai frumosă și mai 
pismuită dintre tdte fetele, nu se vedea 
între părechî.

Ea mergea pe o potecă în afară de 
parc, ținându-se cu pași nesiguri alăturea 
de un bărbat.

Bărbatul o îmbrățișa încurajându-o:
— Nu te teme, n’a băgat nimeni de 

sâmă plecarea ndstră.
— Lasă-mă domnule Laroche, lasă- 

mă să merg îndărăt la joc, ori să mă duc 
acasă.

Der nu numai pedagog, cu cuvântul, 
cu fapta și cu condeiul, a fost Ioan M. 
Rîureanu. Bun Român, devotat și fericit 
soț și părinte de familie, cum rari se află, 
binefăcător, milos, cu inima deschisă, loan 
M. Rîureanu era unul din acei rari, forte 
rari dmeni, pe cari când îi vedi și ai fe
ricirea de a vorbi cu dânșii, pare că-ți ră
sare sdrele, cum dicea dânsul cătră bunii 
săi amici, Și ți-se strînge inima, când cu
geti, că de acum înainte nu mai ai se în-

*) Eliade Rădulescu, „La Schiller11. 

tîlnesci pe un asemenea om pe căile 
vieții.

Der, decă în lumea misteriosă, în 
care s’a dus, mai străbate vre-o șoptă său 
vre-un suspin din lumea ndstră, primâscă 
de a'ci, de pe pragul veciniciei, aceste 
câte-va cuvinte de venerațiune și neui
tată recunoscință de la unul din nume
roșii săi amici, care, în tinereța sa, ca 
student, s’a bucurat de generositatea aces
tui om de bine; er pe urmă, oa profesor, 
a fost onorat pănă la bătrânețe de no
bila sa prietinie.

Bucuresci, 28 Aug. 1904.
M. Strajanu, 

profesor pensionar.

Congresul internațional al pressei.
In Viena s’a deschis în diua de 11 

Septemvrie cu mari solemnități al IX-lea 
congres internațional al presei în sala 
cea mare a parlamentului.

La ședința de deschidere era de față 
archiducele Rainer, representând pe împă
ratul, apoi ministrul de externe contele 
Goluchowski-, ministrul-președinte Koerber ; 
al cultelor Harței:, al comerciului baronul 
Caii-, al căilor ferate Wittek. Mai departe 
ambasadorul Franței, marchisul Reverseaux, 
ambasadorul Germaniei contele Wedel, 
locțiitorul Austriei contele Kielmansegg, 
mareșalul țării, abatele Schmolk, primarul 
Vienei Dr. Lueger etc.

Congresul l’a deschis prim-redactorul 
Wilhelm Singer, președintele societății in
ternaționale de pressă, esprimând înainte 
de tdte omagiile pentru M. Sa și pentru 
archiducele Rainer, apoi salutând pe mi
niștrii Koerber, Goluchoivski, Wittek și pe 
primarul Dr. Lueger.

Singer a recapitulat mai departe în 
discursul său desvoltarea și avântul socie
tății de pressă, care în timp de 10 ani a 
ajuns la o importanță mare, numărând 
astădi 12,000 de membri.

După Singer a luat cuvântul archi
ducele Rainer, salutând congresul în nu
mele Maiestății Sale. LApoi au mai rostit discursuri Dr. 
Koerber, abatele Schmolk și primarul Dr. 
Lueger.

Discursul lui Koerber a avut accente 
politice, relevând progresul ce l’au făcut 
popdrele monarchiei ou tdte luptele și 
sbuciumările hărăzite de sorte acestui im
periu. Oratorul rdgă pe congresiștl, ca la 
apreciarea progresului și puterii monar
chiei să nu se lase înfluințațî și induși în 
erdre prin faptul, că populația mai are 
dorințe a căror împlinire o reclamă, și 
jalbe, pe cari le accentuâză. Monarchia 
nostră — dice Koerber — are mare pu
tere, dăr puterea acâsta o întrebuințeză 
spre menținerea păcii.

Resboiul ruso-japoiies.
Cu data de 9 Septemvrie generalis 

simul Kuropatkin a telegrafia! la Peters
burg, că nici o încăerare nu s’a întâmplat 
în dilele din urmă. Japonesi! n’au desvoltat 
nici un fel de activitate în dilele de 8 și 9 
Septemvrie. Ploi abundante cad fără în
cetare, făcând drumurile impracticabile.— 
O altă telegramă adresată Țarului de Ku
ropatkin cu data de 10 Septemvrie spune, 
că în acea di nu au fost de cât nisce 
ciocniri neînsemnate între patrulele ruse 
și japonese, fără de pierderi pentru Ruși.

— Statul major general rusesc des- 
rainte soirea cum că s’ar fi dat o luptă 
lângă Mukden. — Generalul Mayerdorf e 
aprope de Mukden cu ariergarda sa. Nu
mai 20 verste îl mai despart de Kuro
patkin.

— Am vădut eri, cum presentă co
respondentul (Țarului „Times*  pierderile, 
ce le-au avut Japonesi! în luptele de la 
Liaoyans1. Cei din Tokio încă țin să dea 
acum — pentru liniștirea poporului — cifra 
pierderilor, și e firesc, ca statul major gene
ral japones să facă o reducere de cifre 
cât mai considerabilă. El evaluâză totuși 
pierderile japonese la 17,539 omeni, cari 
se repartiseză așa: 136 ofițeri au fost 
uciși, 464 răniți, la flancul drept au că
dut 4866 dmeni, la centru 4992 omeni, 
și la aripa stângă 7681 omeni. Pierderile 
lui Kuroki nu sunt cuprinse în cifra a- 
cesta.

— Un ofițer japones, care merge 
spre Tokio, trecând prin Tsinglau (i de
clarat, că pierderile Japonesilor la Port- 
Arthur au fost în dilele din urmă forte 
grave. Ei au avut 15,000 dmeni uciși 
și răniți. In spitalele din Dalny zac 20.000 
răniți.

Etă acum scirile mai nouă:
Agenția „Reuter" primesce scirea, că 

Kuropatkin a încheiat cu succes retrage
rea armatei sale. Ea se află totă în Muk- 
ueu și împrejurimi. Aceeași agenție spune, 
că, după cum se svonesce, Țarul ar fi dat 
ordin lui Kuropatkin să înceteze retrage
rea și să-și dea silința a respinge pe Ja
ponesi îndărăt spre Liaoyang.

— Din Tokio se anunță, că la a- 
sediul contra Port - Arlhurului o divi- 
siune japonesă întrdgâ a fost aruncată 
în aer prin esplosiune de mine. In ulti
mele cinci dile Japonesil au pierdut la 
Port-Arthur 20.000 de omeni.

— Flota rusă din Marea baltică a 
plecat alaltăeri spre Estremul-Orient.

— Molly nu s’a întors încă — dise 
ea frecându-și ochii. Și cu piciorele ei mă- 
tricdse eși în curte, er din curte îșî luă 
drumul spre rîu. S’a dus pănă la podul de 
piatră. Nu se sinchisia de lătratul dulăi
lor. Pote nici nu-i audia. Creerii ei zăpă
ciți n’aveau decât un singur gând : „Molly“. 
Pe când a ajuns la pod, vîntul învălise 
luna ârășl într’o manta 'de nori. Tufișurile 
de pe malul de dincolo se înălțau ca nisce 
negrețe protestătdre în fața băbuței. La 
distanță mai mare, castelul se vedea 
împrejmuit de un brâu de lumină. Din 
când în când vîntul aducea fum de că- 
tran, accente de musică și câte o chiui- 
tură.

Băbuța se răzima istovită de balu
strada podului. Cu mâna ei uscată îșî 
apăsa peptul și cerceta cu atențiune lu
mina. Buzele îi svîcniau er sufletul i-se 
pierdea în trecut. In creerii ei chinuiți se 
adunau ca nisce stafii cu figuri fără trup și 
cu aripi de lilieci, țipând și vîjăind, aminti
rile grozave ale tinerețelor.

Cât-va timp s’a luptat împotriva lor 
și bănănăind cu mânile căuta să ie go- 
nescă. De-odată însă la suflarea mai pu

— Ascultă Molly, înțelege mă, mâne 
trebue să plec, trebue să ne despărțim.

— Lasă-mă, domnule Laroche. îmi 
vin amețeli și mă strînge la inimă.

— Te strînge haina. Decă vrei să 
vii cu mine la Londra, îți fac eu altă 
haină, mai frumosă, mai la modă.

Fata îșî plecă capul desperată. Părul 
ei strălucia la lumina lunei, par’ că arvră 
să se aprindă în ori ce moment.

Și mergeau așa alăturea pe poteca 
din ce în ce mai strimtă. Bărbatul strîn- 
gea cu o mână talia fetei, er cu cealaltă 
îșî făcea drum prin tufiș. O crengă res- 
frântă isbi fata la frunte și ea tresări spe
riată. Ajunseră la podul de piatră, la care 
din primăvară de atâtea ori a venit să 
fantaseze despre bărbatul, dinaintea că
ruia în acest moment s’ar refugia în va
lurile apei.

Răzimată pe balustradă privea adîn- 
cită la rîu.

— Domnule Laroche — șopti fata cu 
glas răgușit — mă chiemă, trebue să merg 
acasă, și apăsându-șl mâna pe frunte urmă 
în ton jalnic:

— Mă înebunesce sunetul acesta de 
clopote. Totă sera mi a vîjăit în urechi, i 

Din causa acesta a trebuit se părăsesc jo
cul. Mă chiemă clopotul mătușei. De si
gur a ajuns’o vr’o primejdie.

Laroche s’a dat îndărăt spăriat de 
vorbele fetei, er Molly, palidă, cu capul 
ridicat și ascultând par’ că un sunet mis
terios, se ducea ca o somnambulă spre 
casă, urmând clopotul ce o chema.

Nici n’a băgat de semă, că tdte ușile 
erau deschise. Când a ajuns la pragul 
pridvorului, s’a cutremurat. Șl-a pus amîn- 
două mânile la urechi, ca să nu audă ni
mic, ci numai să vadă.

La lumina sfîrșită a opaițului zări pe 
mătușa Kirwin lăfăiată pe saltea și ți
nând în brațele ei uscate cutia gdlă.

Molly întră în pridvor ușurată.
— Ddrme mătușica! Apoi întorcân- 

du-și privirea de la dinsa, dise cu trufia 
tinerețelor:

— Ce urîtă e! Și sărmana bezme
tică încă (jice, că-i semăn! Ore și eu o se 
ajung o pocitanie de babă, ca dânsa? Nu, 
nu, nu cred că semăn cu dânsa.

Și în vîrful degetelor, să nu zătic- 
nâscă somnul mătușei, întră la părinți.

•— st. —
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Onorurile mi- 
de-o companie de in
și musică. D-l general 
trupelor o scurtă alo- 

după care trupele au 
Te-Deum s’a oficiat în

SOIRILE BILEI.
— 31 August v.

Aniversarea luărei Griviței. Eri 
cu ocasia celei de-a 27-a aniversări a luă
rei Griviței, s’a oficiat un Te-Deum solemn 
în capela Mitropoliei din Bucuresci. Ser
viciul religios a fost oficiat de P. S. Sa 
Mitropolitul Iosif Gheorghian. Au asistat: 
d-l locot.-colonel Vorvoreanu, adjutant re
gal, representând pe M. S. Regele; d-l V. 
Lascar, ministru de interne; d-l Negu- 
lescu, secretar general ad-interim al mi
nisterului de interne; d-l G. Adamescu, 
secretar general al ministerului instruc
ției; d-l general Boteanu, secretar gene
ral ad-interim al ministerului de răsboiu ; 
d-l San-Marin, directorul prefecturei; d-l 
colonel Saegiu, loc-țiitor de comandant 
al pieței; d-l general Brătianu; d-l gene
ral în reservă Hercht etc.
litare au fost date 
fanterie, cu drapel 
Brătianu a adresat 
cuțiune ocasională, 
defilat. Câte un 
tăte orașele din țâră.

Pelegrinajul veteranilor români 
la Plevna. Sâmbătă dimineța au plecat 
din Bucuresci peste 40 veterani români, 
membrii ai societății „Corona de oțel", 
spre câmpiile Plevnei și Griviței, spre a 
depune în semn de piăsă amintire pe 
mormântul fraților căduțl în răsboiul pen
tru independență, o coronă. Sâmbătă la 
amiadi delegațiunea veteranilor a sosit la 
Rusciuc, unde li-s’a făcut o primire en- 
tusiastă din partea populațiunei bulgare. 
La prândul dat în onorea lor în otelul 
Boulevard din Rusciuo s’au rostit entu- 
siaste discursuri în amintirea evenimen
telor anului 1877. Din Rusciuc veteranii 
români au luat drumul spre Plevna, unde 
au sosit Duminecă spre seră. Pe îotreg 
parcursul drumului au fost viu aclamați 
de populațiunea bulgară, îndeosebi la sta
țiunile Gorni și Orchowitza. La gara diu 
Plevna au fost primiți de cătră primarul 
orașului, număroșl ofițeri bulgari și locui
torii Plevnei. Comandantul pieței și șeful 
poliției s’au pus la disposiția veteranilor. 
De la gară publicul luând în mijloc de- 
putațiunea veteranilor a plecat în corpore 
la statua libertății, unde căpitanul român 
Luțescu și părintele O. Demetrescu au 
rostit entusiaste discursuri, la oari a răs
puns primarul Plevnei, încheiând cu vii 
urări la adresa Regelui Carol. Eri ve
teranii au visitat Grivița.

Un nou volum de poesii de Car
men Sylva. Maj. Sa Regina Elisaveta a 
României a terminat un nou volum de 
poesii, pe care l’a dedicat Reginei-mame 
Marguerita a Italiei. Noul volum va apare 
în tipar în cursul ernei.

Canalisarea orașului Brașov. In 
ședința de mâne, Miercuri, a representan
ței comunei Brașov, va veni la ordinea 
•<jilei și propunerea senatului comunal pri- 
vitdre la canalisarea orașului. Propunerea 
a fost primită de comisiunea permanentă. 
S’a proiectat, ca de-odată cu cetatea și 
alte părți ale orașului, să se canaliseze și 
suburbiul Blumena. Der suburbiul Scheiu, 
cel puțin o parte, unde rămâne ?

Condamnat pentru „agitație". Cu- 
jia din Budapesta a aprobat sentența prin 
care curtea cu jurați din Pojun a con
damnat la 3 luni închisdre de stat și 20 
corone amendă pe Slovacul George Bobka 
pentru un articol publicat în diarul 
„Obzor", în care spunea, că Maghiarii 
sunt dușmanii Slovacilor.

Atașații militari români de pe 
câmpul de răsboiiî, maiorii Găișanu și 
Iiaralambie, în timpul din urmă nu dau 
nici un semn de vieță. ceea-ce inspiră în
grijiri la Bucuresci. Numiții maiori erau 
la Liaoyang, de unde trimiteau regulat 
depeșe la ministeriul fie răsboiti. De când 
cu retragerea lui Kuropatkin însă, nu se 
mai aude nimic de dânșii.

Pentru incendiații din Câmpeni. 
D-l Iosif Sterca Șuluțiu, vice-președintele 
„Asociațiunei", a trimis un ajutor de 200 
cordne pentru incendiații din Câmpeni.

Pentru bursa Welirmaclier, ce se 
acordă de cătră magistratul orașului Bra
șov și al cărei conours l’am publicat și 
noi, au intrat petiții de la următorii ti
neri: Osvald Trnyak, Fr. Wilh. Lehmann, 
Traian Dragoș, Emil Wachner, Fran. 
Schmidts, Ed. Morres, Alfred Roth, Traian 
Pop și Iuliu Schenk. Senatul a făcut pro- 
p inerea, ca petiția lui Morres să nu fie 
luată în considerare, fiind-că concureutul 
n a anexat carte de botez, ceea-ce se 

• cere expres în literile fundaționale. Comi
tetul permanent însă a hotărît a propune 

representanței comunale a trece peste 
propunerea senatului. Bursa se va acorda 
în adunarea representanței prin vot se
cret. Atragem atențiunea representanților 
asupra acestui punct.

Din Macedonia. Diarul „Rom. de la 
Pind", află de la corespondentul seu din 
Constantinopol, că s’a obținut de la Pdrtă 
beratul pentru funcționarea capelei române 
din Bitolia.

— „Polit. Corresp." anunță din Con
stantinopol, că conflictul dintre Cuțo-vlahi 
și patriarchat devine din ce în ce mai ac
centuat, în urma faptului, că preoții ro
mâni escomunicați și suspendați de curând, 
Ghiță și Christu, continuă totuși a ceti li- 
turgia în comunitățile cuțo-vlahe. Cercu
rile diplomatice din Constantinopol se aș- 
tăptă la o apropiată despărțire a Cuțovla
hilor de patriarhat.

— „Rom. de Ia Pind" înregistreză 
svonul, că d. Stelidis, un bogătaș aromân 
care trăesce în țâră, s’ar fi hotărît se pună 
la Banca Naț'onală din Bucuresci o sumă 
de 100.000 lei, pentru întreținerea șcălei 
românesc! din comuna sa natală Magarova.

— La Samarina, una din cele mai 
însemnate comune românesc! din versan
tul estic al Pindului, s’a [constituit o so
cietate de binefacere cu caracter național 
sub conducerea a trei dintre fruntașii Ro
mâni din localitate.

Advocat sas suspendat. Foia ofi
cială anunță, că camera advocațială din 
Târgul-Mureșului a suspendat pe timp de 
*/2 an advocatului sas din Bistrița Dr. 
Carol Lang dreptul de a face practică ad
vocațială. Motivul este, că Dr. Lang a 
apărat dreptul limbei germane și s’a ma
nifestat pe față ca „German bunK. Foile 
maghiare își esprimă deosebita bucurie a 
lor pentru acâstă pedepsire a advocatului 
„pangerman".

Principesa de Coburg în Paris. 
Din Paris se telegrafieză, că atât princi
pesa Luisa, cât și locotenentul Mattasich 
și-au anunțat deja locuințele lor la poli
ție. Principesa locuesce împreună cu fe
meia Stdger, care i-a stat întru ajutor la 
fugă, în otelul Westminster er locot. Mat
tasich în otelul Grand. Principesa face 
dilnic preumblări prin Paris.

MaghiarisărI de nume. Diarele din 
Budapesta publică erăși o listă lungă de 
maghiarisări de nume. In acâstă listă ve
dem și numele unui Pavel Ciocotișan din 
Fernezie (Sătrnariu), care și-a maghiarisat 
numele în Csatai. Ca tovarăși are 4 
Kohni, 1 Lewy, 1 Schwarz, 1 Rosenzweig, 
1 Rosenfeld, mai mulțî Kaufmani*  și alți 
Goldmani.

Cununie. D-ș<5ra Sabina Săvoiu, își 
va celebra cununia cu d-l Martinian Var- 
gyasy la 15 Septemvrie a. c. în Sibiiu.

Decorarea rabinului Taubes diu 
Bucuresci cu ordinul „Corona României" 
o vedem comentată în diarul „Egyenlo- 

,seg“ din Budapesta. Numitul diar este 
surprins a audi o asemenea veste din Ro
mânia, de unde nu soseau de cât vești 
despre persecuții (?) împotriva jidovilor. 
Decorarea acesta — dice „E —g“ — pdte 
să fie și un semn bun despre încetarea 
persecuțiilor, der pole se fie și un semn 
rău pentru a masca prin acesta opera de 
subminare îndreptată contra jidovilor. — 
De altmintrea rabinul Taubes este fiul lui 
Moise Taubes, care a publicat glose la 
Talmud, câștigându-șl merite pentru în- 
trega Evreime, er fiul rabinului Dr. Sa
muel Taubes, redactor la „Progresul me
dical român" a luat de soție pe fiica ra
binului Adler din Baja și sora rabinului din 
Hatvan. — Se fie sănătoși!

Otrăvire prin sărutarea unui mort. 
Ana Boros din Budapesta a murit dilele 
acestea de otrăvire de sânge provenită din 
sărutarea tatălui său mort.

Sciri mărunte din România. Sâm 
bătă s’a făcut în comuna Vânătorii-Neara- 
țului (județul Neamț) inaugurarea unui 
monument, ridicat în memoria eroilor din 
acea comună, căduțl în răsboiul de inde
pendență.

— Luorările de apărare și întărire a 
malului Dunării, în fața nolui port din 
Giurgiu pe insula Romadan vor costa 
80,000 lei.

— Noul vapor al serviciului maritim 
român, comandat la șantierele „Loire" din 
Francia va fi gata în luna Februarie a. v. 
Noul vapor, care va face serviciul 
Constanța și Egipet, va fi botezat 
mânia."

între 
„ Ro-

— 14 țărani din o comună din apro
pierea capitalei Basarabiei, Ohișineu, au 
trimis comitetului pentru ridicarea unei 
statue principelui Cusa suma de 70 ruble. 
De-odată cu suma acesta țăranii au es-

scrisă în o limbă co- 
care die, că vreau 
înălțarea unui mo- 

acelui bărbat, care 
pentru îmbunătăți-

pedat și o scrisore, 
rectă românescă, în 
să contribue și ei la 
nuinent în amintirea 
a lucrat atât de mult 
rea sărtei țărănimei.

Rectificare. In articolul de fond din 
n-rul de eri 192 al „Gaz. Trans." pag. 1 
col. 1 rândul al 11-lea de sus în jos, în 
loc de „în momentele față de" este a se 
ceti corect: „in momentele de față mai 
verosimil etc."

Musica orășenescă va cânta mâne, 
Miercuri, la 5*/ 2 fire pe promenada de jos.

fructele necesare

s’a schimbat cu 
vapdre aduc, pe

Recolta lumei și hrana populațiunei.
Consilierul sup. technic E vert publică 

în nrul recent al revistei „Die Woche“ un 
interesant articol, în care vorbesce despre 
importanța recoltei din lume și în special 
despre recolta din țările germane cu pri
vire la hrana populațiunei germane.

încă în secolul al 18 lea și în parte 
și în secolul al 19-lea dice d-l Evert recol
tele singuratecelor țări erau în genere de- 
cidătore (pentru aprovisionarea cu hrana 
necesară a popdrelor acestor țări. Desvol- 
tarea nefavorabilă a căilor de comunicați- 
une a împiedecat prea adeseori ajutorarea 
reciprocă ;a țărilor cu 
ale câmpului.

Astădi 'situațiunea 
desevârșire. Trenuri și 
lângă prețuri, cari din ce în ce devin tot 
mai neînsemnate și cu o iuțelă tot mai 
mare, cereale din tăte părțile lumii pe 
piețele principale ale Europei. Din 1872 
până la 1900 au scădut cheltuielile de 
transport pentru o tonă (de cereale, dela 
Chicago până la Liverpool de la 63.50 
mărci la 15.90 mărci. în astfel de împre
jurări recoltele proprii ale țărilor perd 
din însemnătatea lor și cedâză locul „re
coltei lumii".

Se impune acum (întrebarea, că ore în 
cașul unei recolte slabe în Germania, care 
ar coincide cu recolte tot atât de slabe 
în țările celelalte, n’ar urma ore o „scum
pete" și „fomete" generală pe întreg ro
togolul pământului? In teorie acesta este 
natural fărte ușor posibil, in praxă însă 
e aprope imposibil. Deja în interiorul gra
nițelor unei țări se egaleză adeseori re
coltele bune din o regiune a țării cu o 
recoltă rea din o altă regiune a acele ași 
țări. Cu cât mai mare devine acum, în 
urma desvoltării comerciului. numărul ță
rilor, cari stau în legătură în urma (schim
bului reciproc în afacerile de cereale, cu atât 
mai mult cresce și probabilitatea unei ne- 
galări internaționale. Decă ar fi vorba 
numai de țări cu raporturi de [productivi
tate omogene, cari stau sub aceleași grade 
de lățime, cu o climă aprope egală etc 
atunci ce-i drept ar lipsi aoâstă egalare 
internațională, căci în cașul acesta ar ave 
aceste țări regulat seu 
buni, 
te 
în

ani de opotrivă 
răi. In realita- 

prodncțiune sunt
seu deopotrivă 

însă condițiunile de 
tăte țăiile diferite.

Pe lânară acestasămănatul și recolta 
țările dătătore de ton cade în diferite 

anotimpuri. Conform unei statistice a pro
fesorului Rohland recolta grâului se îm
parte astfel in diferitele țări: luna Ianua
rie în Noua Selandă și Chile, în Februa
rie și Martie în Egipetul superior și India 
de ost; în Apr. în Egipetul de jos, Asia mică 
Mexico și Cuba; în Mai: Marocco, Algeria. 
Asia de mijloc, China și Japonia; în Iunie 
Statele de sud ale uniunei american,e Eu
ropa de sud și Francia de sud; în Iulie •' 
statele centrale ale uniunei americană, Ca
nada de sus, România, Bulgaria, Rusia de 
sud, Austro-Ungaria, Germania, și Elveția 
în August: Statele de nord ale uniunei 
americane, Manitoba și Canada de jos 
(America) Belgia Olanda, Anglia, Danemar
ca, Rusia centrală; în Septemvrie și Oc- 
toinvrie: în Scoția, Șvedia. Norvegia și 
Rusia de nord ; în Novembrie : Africa de 
sud și în unele părți ale Argentiniei, er 
în Decemvrie în celelalte părți 
gentiniei, în Birma și Australia.

Aprope în fiecare lună cad 
mai importante pentru comerciul 
țional recolte, cari stau la disposițiu neaore a. m. — Strada Mihail Weiss Nr. 9

în

ale Ar-

în țările 
interna-

tuturor țărilor. E greu de crețlut, ca în 
fața acestei situații»)! să se ivăscă chiar 
și în cel mai nefavorabil cas complica- 
țiuni, cari ar ave drept urmare o scum
pire esorbitantă, său chiar o fdmete ge
nerală.

Bibliografie.
A apărut:

„Arhiva", organul societății stiențifi- 
și literare din Iași 5 și 6 (Ștefan celce și literare din lași o și 6 (Ștefan cel 

mare număr festiv) cu următoriul sumar : 
Gr. C. Buțureanu. Ștefan cel mare și sfânt 
Gh. Gbibănesou: Din domnia lui Stefan 
cel mare I Data înscăunării, II Marii bo
ieri ai lui Ștefan, Iii Caracteristica domni
ei Marelîn Voevod IV Reflexii. G. Nether 
Ștefan cel mare după Karamsin. Gr. C. 
Buțureanu: Neamul Mușat. Ion Dafin: Lui 
Stefan cel Mare (poesie) T. T. Burada: 
Cântec ostășesc pe note, Documente.

Nr. 7 cu următorul sumar: Al. G. 
Mavrocordato: Cu prilejul memoriului lui 
Hauterive; Gr. C. Buțureanu: Istoria Ro
mânilor de C. Kogălniceanu. N. A. Bog
dan: Note statistice relative la comuna 
Iași. Ștefan D. Popescu: Locul Geografiei 
între științe.

„Odele lui Horatius" traduse în 
prosă de canonicul Gavril Pop. Blașiu. Ti
pografia seminarului archidiecesan. Afară 
de textul latin și traducerea rornânâscă 
d-l canonio a adăogat o mulțime de expli
cări la text. Fascicolul I, ce a apărut a- 
cum costă 40 de bani. Vor apără cu 
totul 8 fascicole. — Este de lăudat rîvna 
octogenarului canonic, care după publica- 
țiunile sale biblice, predici etc. acum se 
ocupă cu interpetarea clasicilor.

— „Făt-Frumos" revistă literară, care 
apare de 2 ori pe lună la Bârlad. Numărul 
11 de la 15August, are următorul sumar.
1, V. Oosmovici: Visul lui Făt-Frumos.
2, N. N. Beldiceanu: Focul lui Dan Vag- 
mistru. 3, D. .Nanu: cântec hymenal 4, 
Emilgar: „Solare" de Iuliu Dragomirescu. 
5, G. Tutoveanu: Slănic (poesie) Econ. I. 
Antonovîci: Document. 6, A. Mândru Pri
begie (poesie). Posta redacției. Abona
mentul 4 lei pe an.

Cars practic de constituția patriei, 
său drepturile și datorințele cetățenesc!, 
pentru șcălele poporale, de Iuliu Vuia, di
rector și învățător. Brașov, Editura libră
riei Ciurcu 1904. Prețul 40 bani.

ULTIME SCIRI.
Constantinopol, 12 Septemvrie. 

Sultanul a declarat amiralului an
gles Domwille, că nicî-odată nu va 
lăsa, ca Creta să fie anectată la 
Grecia. Acdsta nu o voiesc nici ma
rile puteri.

Petersburg, 12 Septemvrie. Mi- 
nisteriul de comunicațiune rusesc 
anunță, că lima ferată în jurul lacului 
Baical a fost deschisă adj pentru cir cu
tarea trenurilor. In cercurile militare 
se legă mari speranțe de acest eve
niment, prin care să înlătură greu
tățile de pănă acum ale comunica- 
țiunei.

Londra, 12 Septemvrie. Cores
pondentul cjiarului „Standard" scrie, 
că în deplină tăcere trupe numerose 
Chinese se transportă în Manciuria. 
Aceste trupe 
vernul chines 
toriul cucerit

Kupantse,

sunt trimise de gu- 
pentru a ocupa tori
de Japonesî.
13 Septemvrie. Mare

șalul Oyama șî-a transpus cartierul
general în Liaoyang. Se va da în 
curend o luptă spre nord de Muk
den. Se vorbesce, că la Liaoyang 
Rușii s’au usat de glonțe dum-dum. 

fflukden, 13 Septemvrie. Rușii 
continuă retragerea lor spre Tien- 
ling. Cu tote greutățile, ce le întim- 
pină, spiritul trupelor e eseelent.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.

Dr. med. univ.

Franz Stiehler
fost medic la spital.

Specialist pentru hole interne, de copii 
și sexuale.— Dă consultațiuni dela 11 — 1
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Cursul pieței Brașov.

Iteti „Tipografa A. ISareșianu-* 
$3n brașov, 

se pot procura următârele cărți:
(La cărțiiț> aici înșirate este a se mai adauge 

pa lângă portul postai aretat, încă 2ă bani pentru 
reecmandație.)

Din 12 Septemvrie n. 1904.
Bancnote rom. Cump. 18.96 Vend. 19.02
Argint român. „ 18.82 71 18.90
Napoleond’ori, „ 19.02 19.12
Galbeni , 11.20 71 11.32
Knble BusescI „ 2.b2 7? 2.64
Mărci germane „ 117.20 » 117.40
Lire turoescl „ 21.50 71 21.60
Scris, fonc. Albina 5°/0 101.— 102.-

) Pentru SESONUL de Tomna și de Iarnă! f!
/

In atențiunea Onor, părinți cari au copii de școlă.

Novitate. DE HAINE Evitate.

Scrieri școlare.
.Recompensele și pedepsele în școla 

poporală, studiu pedagogic de d. Dariu, cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bani, să pote procura dela Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și din 
librarii.

Cântul în șcbla poporală de luliu 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
oei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

ATanual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catecheți, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Rațiu, profesor la seminariul din Blașiv 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limitei române, pen
tru școlele interiore, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea ,L Etimologia. Edițiunea 11. Prețul 
60 bani.

îndreptar teoretic și practic pentru 
invețămentul intuitiv în iolosul elevilor pre- 
garandiall, a învățătorilor și a altor omeni 
pe școlă de V. Gr. Borgovan prof, de peda- 
dogie. Edițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(+ 10 b. p.)

Oral general pentru șcbla română 
cu 6 clase și cu un siogur învățător de 
Georgiu Maayar. Prețui 80 b. (-ț- 10 b. p.

Scriptologia, său modul de a învăța 
cotitul scriind. îndreptări a pentru învăță
tori la tractarea Abecedarului de Basiliu 
Petri prof, preparandial pens. Prețul cor. 2. 
(4~ 10 b. p.)

Antropomorfisme și Antiantropomorflsme 
în limba română de Nicolae Salică. In limba 
nostră scrierile de felul acesta sunt rare și 
scrierea acesta a d-lui profesor la gimn=- 
siul român din loc Nic. Sulică se distinge 
nu numai prin conținutul său bogat și 
sistematic, prelucrat după stricta metodă 
sciențifică, ci și prin limbagiul său scris la 
înțelesul tuturor. Autorul e cunoscut și 
din' scrierile sale folklorice-filologice de 
păuă acum. Prețul 80 bani (-ț- 5 bani 
porto.)

Cărți pentru comercianțî 
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea inpartidă simplă, de 1. 
O. Panțu. O carte bună pentru a învăța ou 
ușurință contabilitatea. Pagini I—VIII -ț- 
213. Prețul 2 cor. (-ț- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială^ de 1. O. Panțu. Conține 
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comeroiul cu mărfuri, oomisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupdne etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. P.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Panțu. Aed stă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-{- 10 bani porto).

pentru bărbați și băeți.
are ondre a aduce la cunoștința Onor, public, că mi-am mă

rit magazinul meu cu bună reputație, de confecțiuni pentru dame
©&a un magazin de

haine bărbătesc!, de băeți și copii, 
corespunzător cerințelor moderne, pe care l’am instalat în 

Piață,, Șirul inului iu palatul lui Czell.
W Prețurile cele mai ieftine.

Pui la disposiția On. public esecutarea cea mai bună și efectuarea cea mai solidă. 
= Principiul meu este, cu câștig puțin se fac vânzare mare. = 

Rugându-me de o cercetare numărbsă, rfimân 8tjma

GOLDMAN N. P.
magazin de haine bărbătesc!, de băeți și copii (palatul Czell)

Subscrisul

1—2 copii de 
școlă cu întreți

3d

Pentru Sesonul de Tomna și de Iarnă!

nere (cost) consciențiosă cu preț mo
derat, la o familie germană inteli
gentă, fără copii. Locuința la aer 
curat, în centrul orașului. A se in
forma la E. L. SCHILLER, Strada 
Orfanilor nr. 5. Parter în drepta spre 
Uliță. 4—8.1492.

0000000000-0-0000000000

AVIS!
Subscrisa se recomandă Onor, 

public pentru confecționare de
BeehH fi Âlital 

după moda cea mai nouă; cu gust 
și după plac, în și afară de casă.

Cu totă stima
o<m&. litam.

Brașov, Strada Caiherinei nr. 23.
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P. T. Domni si Domne, cari au 

subscris acțiuni la emisiunea a Il-a 
a institutului „VLĂDEASA“ sub N-rii 
tit. prov. 4, 57, 59, 60, 62, 64, 
66, 67, 68, 69, 76, 87, 88, 93, 
97, 104, 105, 77, sunt provo câți 
a plăti ratele restante conf. 
§-lui 11 din statute; în cas contrar 
dreptul de acționar la acele actii se 
vor declara de perdute și sumele 
deja solvite trec la fondul de reser- 
vă al institutului.

B.-Huedin, 23 August 1904. 
2-3ț496. Direcțiunea.

Odăi
elegant mobilate.

Fiind Sesonul de vară terminat, 
se închirieză odăi mobilate 

în Villa Kertsch 
cu prețuri reduse (dela io fi. până 
la 25 fl. pe lună). — Asemenea și o 
locuință elegant mobilată cu 4 odăi, 
bucătărie etc.

âlDICIIJRI 
(iaserțmi și red.)
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A. Mureșianu
Brașov, Tergwl Snuhii W. 30.

Acest stabiliment este proveZut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, preCum: 
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
giul, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov. j

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

C-iBȚÎ DE SCIINȚa, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICEfoi periodice.
BILETE DE~ VISITĂ

DIFERITE FORMATE. 

programe’elesante. BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE RUSH 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Awiwriiiîi.
9

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciuri.

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori.

QoiWZ'vt'Z, în lolă măvimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREpfCURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE INMORMENTARI.

se primesc în biuroul

<:

<

.A. "V X S.
Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 

înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.
Domnii abonenți să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca 

espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă

murit și să arete și posta ultimă. AdmmiStraț. „te.

$$$*  „Gazeta Transilvaniei “ cu numerul ălO fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la Eremîas Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


